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Tekst jednolity przyjęty na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo-Wyborczym
w dniu 13 marca 2011r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA w Lubochni zwana dalej
„OSP”.
2. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Lubochni jest dobrowolnym, samorządnym i
trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających intelektualnemu, sportowemu, artystycznemu i osobowościowemu rozwojowi
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni; upowszechnianie społecznych postaw w
zakresie działania stowarzyszenia, upowszechnianie edukacji i kultury zdrowotnej;
upowszechnianie idei i tradycji ochotniczych straży pożarnych, organizowanie ratownictwa i
ochrony ludności; promowanie pracy i osiągnięć Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni
§2
Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.), ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. nr 178 poz. 1380 tekst jednolity ze zm.) oraz innych ustaw a także
niniejszego statutu..
§3
1. Terenem działania OSP jest miejscowość Lubochnia będąca jej siedzibą, miejscowości położone
w gminie Lubochnia oraz w rejonie pomocy wzajemnej.
2. Terenem działania OSP może być obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji
swoich celów OSP może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej.
§4
1. OSP posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń zgodnie z
przepisami prawa.
2. Nazwa OSP jest prawnie zastrzeżona.
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§5
OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanym dalej „ZOSP RP”.
OSP może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.
OSP może być członkiem gminnych, powiatowych lub wojewódzkich związków
stowarzyszeń
O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w pkt. 2 – 3 bądź wystąpieniu z nich decyduje
Walne Zebranie większością kwalifikowaną 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział
w Walnym Zebraniu.

§6
1. OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi
organizacyjnej według wzorów określonych przez Zarząd Główny ZOSP RP.
2. OSP może posiadać swojego patrona. Wyboru patrona OSP dokonuje Walne Zebranie
większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§7
1. OSP opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw OSP może zatrudniać pracowników.
§8
1. Stowarzyszenie o nazwie Ochotnicza Straż Pożarna w Lubochni powołuje się na czas
nieokreślony.
2. Stowarzyszenie ma prawo używać skróconej formy nazwy OSP Lubochnia.
3. Stowarzyszenie może używać obcojęzycznych tłumaczeń swojej nazwy w tym:
a. angielskiej: Voluntary Fire Guard in Lubochnia
b. niemieckiej: Eine Freiwillige Brandwache in Lubochnia
§9
Stowarzyszenie jako osoba prawna może w szczególności:
1. posiadać i dzierżawić wszelki majątek ruchomy i nieruchomy,
2. nabywać i zbywać posiadany majątek,
3. być stroną umów,
4. przyjmować i czynić darowizny, fundacje, legaty,
5. występować we wszystkich sprawach sądowych i administracyjnych.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
A. Przepisy ogólne
§ 10
Celem OSP jest:
1. W zakresie ratownictwa i ochrony ludności:
1) Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2) Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3) Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi.
4) Wykonywanie innych zdań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.
2. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
3. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.
4. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
5. Oprócz w/w celów OSP realizuje następujące cele na rzecz społeczności lokalnej:
1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2) Działalność charytatywna
3) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4) Ochrony i promocji zdrowia.
5) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
6) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
7) Wypoczynek dzieci i młodzieży.
8) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
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Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Turystyki i krajoznawstwa.
Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Pomoc i organizacja wolontariatu.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 11
Zadania cele wymienione w §10 OSP realizuje przez:
1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w
miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
3. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością
OSP.
4. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków s sprawach
ochrony przeciwpożarowej.
5. Prowadzenie podstawowego szkolenia przeciwpożarowego członków OSP i współdziałanie z
Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
6. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarowych.
7. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji
sportowych i innych form pracy społeczno – wychowawczej i kulturalno – oświatowej.
8. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
9. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z
ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.
10. Organizowanie wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, obozów szkoleniowych,
kolonii, rajdów.
11. Kształcenie do działalności w wolontariacie.
12. Prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych.
13. Upowszechnianie idei i zasad ekologii oraz ochrony zwierząt a także ochrony dziedzictwa
przyrodniczego w miejscowym społeczeństwie.
14. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki na terenie działania OSP.
15. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami przy zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa
publicznego.
§ 12
1. Działalność określona w § 10 i §11 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być
prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności
gospodarczej OSP.
4. Rachunkowego wyodrębnienia, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości, w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników wymagają następujące formy
działalności OSP:
1) nieodpłatna działalność pożytku publicznego
2) odpłatna działalność pożytku publicznego
3) działalność gospodarcza.
5. Zakres odpłatnej działalności określa w formie uchwały Walne Zebranie.
6. Zakres nieodpłatnej działalności określa w formie uchwały Walne Zebranie.
§ 13
OSP może realizować zadania publiczne z zakresu ochrony ludności i ratownictwa zlecone przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

B. Działalność Pożytku Publicznego
§ 14
1. W ramach prowadzonej działalności statutowej OSP realizuje zadania Pożytku Publicznego
zgodnego z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 (PKD2007).
2. OSP prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234 poz. 1536 tekst jednolity) zwanej w tym rozdziale statutu
Ustawą o PP.
§ 15
Szczegółowe zadania Pożytku Publicznego zgodnego z PKD 2007 wykonywane przez OSP określa
w formie uchwały Walne Zebranie Członków.
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§ 16
Zarząd OSP może z własnej inicjatywy składać oferty organom administracji publicznej realizacji
zadań publicznych wynikających z Ustawy o PP.
Zarząd OSP może składać oferty realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert
przeprowadzanych przez organy administracji publicznej i przyjmować zlecenia realizacji zadań
publicznych.
Do zawarcia umowy o wspieraniu lub powierzeniu zadania publicznego upoważnionych jest
dwóch członków Zarządu: prezes i drugi członek Zarządu.
Z wykonania zlecenia zadania publicznego sprawozdanie sporządza Zarząd Stowarzyszenia.
Zarząd OSP może z innymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 Ustawy o PP składać oferty wspólne.
Do ofert wspólnych stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy o PP
Zarząd OSP może do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego złożyć wniosek,
z pominięciem otwartego konkursu ofert, o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym
lub regionalnym na zasadach określonych w Ustawie o PP.

§ 17
Zarząd OSP może od organu administracji publicznej zażądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia
oferty z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Z uzyskaną odpowiedzią
powinno się zapoznać członków OSP na Walnym Zebraniu.
§ 18
1. OSP może współpracować z organami administracji publicznej w sferze zadań publicznych.
2. Współpraca odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
3. OSP może tworzyć wspólne zespoły z organami administracji publicznej o charakterze
doradczym i inicjatywnym.
4. Przedstawicieli do zespołów o których mowa w pkt. 3 deleguje zarząd OSP.
§ 19
1. OSP może po zawarciu z organem administracji publicznej umowy o której mowa w § 16 zlecać
realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwa
konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy
o PP, niebędącym stronami umowy, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o
powierzenie zadania publicznego.
2. OSP może przyjmować zlecenia o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie
zadania publicznego od innych organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.
3 ust 3 Ustawy o PP.

§ 20
1. OSP może pośredniczyć mieszkańcom gminy Lubochnia przy składaniu wniosków o realizację
zadania publicznego w zakresie o którym mowa w Ustawie o PP.
2. Decyzję o pośredniczeniu przy składaniu wniosku podejmuje Zarząd OSP.
§ 21
1. Działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą
identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym
2. Cały dochód uzyskiwany w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego przeznacza
się na działalność, o której mowa w §12.
§ 22
1. Zarząd OSP sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności.
2. Sprawozdanie merytoryczne Zarząd podaje do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający
zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
3. Zarząd OSP sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe.
§ 23
Do zakresu sprawozdań, o których mowa w § 22 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu
sprawozdań składanych przez fundacje.
§ 24
Zarząd OSP, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, przekazuje
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania, o których mowa w
§ 22.
§ 25
W sprawach Pożytku Publicznego nie objętych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Ustawy o PP.

C. Wolontariat
§ 26
1. OSP może w celu wykonywania działalności statutowej korzystać ze świadczeń wolontariuszy.
2. Do podpisywania porozumień z wolontariuszami upoważniony jest Zarząd OSP lub jego członek
upoważniony do podpisywania porozumień z wolontariuszami przez Zarząd.
3. Członek OSP może również wykonywać świadczenia na rzecz OSP jako wolontariusz.
4. Wolontariusze nie mogą wykonywać świadczeń na rzecz prowadzonej przez OSP działalności
gospodarczej.
5. Do porozumień zawieranych między OSP a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym przez
ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2010r Nr 234 poz. 1536 tekst jednolity) stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r –
Kodeks Cywilny.
§ 27
Do świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy na rzecz OSP a nieuregulowanych przez
niniejszy statut zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234 poz. 1536 tekst jednolity )

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 28
1. Członkami OSP mogą być pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i niepozbawieni praw publicznych i osoby
prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym OSP.
§ 29
1. Kandydat do OSP składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i
zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
1) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
2) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z
właściwego rejestru, jeżeli podlega wpisowi do rejestru.
3) kandydat przed przyjęciem musi uzyskać pozytywna rekomendację co najmniej dwóch
członków zwyczajnych OSP, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. O przyjęciu w poczet członków OSP decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji
Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.
3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania
Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w
terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
§ 30
Członkowie OSP dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych w tym członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i kobiecych
drużyn pożarniczych.
2. Wspierających.
3. Członków – sympatyków OSP.
4. Honorowych.
§ 31
Rejestr członków OSP prowadzi Zarząd.
§ 32
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu
postanowień statutu, opłaca składkę członkowska i złożyła przyrzeczenie następującej treści:
„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie
uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym,
mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem
godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne”.
§ 33
Członkami Stowarzyszenia mogą być małoletni na zasadach określonych w ustawie z dnia 07
kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) jeżeli
deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP przy czym:.
1. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
mogą należeć do OSP i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie
zarządu OSP większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do OSP bez prawa
udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez prawa do korzystania z
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz OSP.
3. Małoletni do 18 lat nie mogą być wybierani na członków Komisji Rewizyjnej.

§ 34
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać i być wybierani do władz OSP.
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP.
4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
5. Używać munduru i odznak.
§ 35
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.
2. Przestrzegać postanowień statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP.
3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
4. Dbać o mienie OSP.
5. Regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 36
1. Członkiem sympatykiem może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) popiera działalność OSP,
2) zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej w wysokości określonej dla członków –
sympatyków OSP,
3) nie jest pozbawiona praw publicznych,
4) nie została uprzednio wykluczona z grona członków ochotniczych straży pożarnych,
5) ma ukończone co najmniej 14 lat
2. Członka sympatyka przyjmuje Zarząd OSP na zasadach ogólnych. Od członka sympatyka nie jest
wymagana rekomendacja o której mowa w § 29 pkt 1 ust. 3.
3. Członek sympatyk ma prawo:
1) zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące działalności OSP,
2) brać udział w przedsięwzięciach statutowych OSP,
3) brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
4. Członkowi sympatykowi nie przysługują pozostałe uprawnienia członkowskie o których
mowa w § 35. Zarząd OSP w formie uchwały określa zasady korzystania z urządzeń i
sprzętu będącego własnością OSP przez Członków - sympatyków OSP.
5. Członek sympatyk ma obowiązki o których mowa w § 35 pkt 2, 4 i 5 oraz ma obowiązek
godnego reprezentowania OSP.
6. Składki członkowskie członków sympatyków OSP:
1) wysokość składki członkowskiej dla członków – sympatyków OSP określa Walne Zebranie,
2) składka członkowska nie może być wyższa niż składka członkowska członków zwyczajnych,
3) członek sympatyk OSP może zadeklarować wyższą wysokość składki członkowskiej,
4) członek sympatyk OSP nie mający ukończonych 18 lat korzysta z 75% ulgi przy opłacaniu
składki członkowskiej
5) z opłacania składki członkowskiej zwolnieni są członkowie – sympatycy OSP, którzy
ukończyli 65 lat życia.
7. Członek sympatyk może się starać o nabycie praw członka zwyczajnego w każdym czasie przy
czym musi on uzyskać rekomendację o której mowa w § 29 pkt 1 ust. 3.

§ 37
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, bez
względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, wspomagająca finansowo
bądź w innej formie działalność.
1. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma
prawo:
1) Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP z głosem doradczym.
2) Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
2. Członek wspierający ma obowiązek:
1) Regularnie opłacać składki członkowskie w zadeklarowanej przez siebie wysokości
2) Określić formę i sposób wspierania działalności OSP
3) Wykonywać obowiązki o których mowa w § 35 pkt 1, 2 i 4.
§ 38
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania,
szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.
§ 39
1. Członek honorowy ma prawo:
1) do zachowania uprawnień członka zwyczajnego określonych w § 34,
2) otrzymania godności Honorowego Prezesa OSP lub Honorowego Naczelnika OSP,
3) do zwolnienia z opłacania składek członkowskich.
2. Członek honorowy ma obowiązki określone w § 35 pkt 2 i 4 statutu.
3. W tym samym czasie może zostać nadana tylko jedna godność Honorowego Prezesa OSP i jedna
godność Honorowego Naczelnika OSP. Nie można łączyć w/w godności.
§ 40
Członkowstwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP.
2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z
postanowieniami niniejszego statutu.
3. Skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres
przekraczający 1 rok.
4. Nieopłacenia przez nowoprzyjętego członka składki członkowskiej w terminie określonym w
statucie.
5. Nieopłacenia zaległych składek członkowskich przez członka OSP, który był zawieszony w
prawach i obowiązkach z powodu długotrwałego wyjazdu zagranicznego, w terminie 30 dni od
daty złożenia oświadczenia o gotowości do aktywnego uczestnictwa w pracach OSP.
6. Nie złożenia przez członka OSP zawieszonego z powodu długotrwałego wyjazdu zagranicznego
oświadczenia o gotowości do aktywnego uczestnictwa w pracach OSP, w terminie 5 lat od daty
zawieszenia.
7. Śmierci.
8. Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
9. W wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego dodatkowa karę w
postaci pozbawienia praw publicznych.
10. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym
11. Wieloletniego braku zainteresowania pracami OSP przez członka:
1) zwyczajnego,
2) wspierającego,
3) honorowego, który otrzymując ten tytuł poprzednio był członkiem zwyczajnym OSP i ma
obowiązki i uprawnienia członka zwyczajnego, za wyjątkiem szczególnych uprawnień
członka honorowego,
4) członka – sympatyka OSP.

12. Likwidację OSP.
§ 41
1. Ustanie członkowstwa następujące na zasadach określonych w § 40 pkt. 1 – 10, pkt 11 ust 1, 2 i
4 następuje na podstawie uchwały Zarządu.
2. Ustanie członkowstwa na zasadach określonych w § 41 pkt 11 ust 3 następuje na podstawie
uchwały Walnego Zebrania
3. Od uchwał o których mowa w pkt 1 przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego
zebrania w terminie 1 miesiąca od dnia powiadomienia o wykluczeniu.
4. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub
osobiście na posiedzeniu Zarządu.
5. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków
okresowych w §34 i §35 niniejszego statutu.
6. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 42
W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP
zatwierdzonej przez walne zebranie.
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§ 43
Zarząd OSP może na wniosek członka lub z własnej inicjatywy za jego zgodą zawiesić go w
prawach i obowiązkach członka zwyczajnego z powodu:
1) długotrwałej choroby uniemożliwiającej aktywne uczestnictwo w pracach OSP;
2) długotrwałego wyjazdu zagranicznego.
Zawieszenie członka o którym mowa w pkt. 1 ustaje z chwilą złożenia przez niego Zarządowi
OSP oświadczenia o gotowości do aktywnego uczestnictwa w pracach OSP.
Nie złożenie przez członka OSP zawieszonego z powodu długotrwałego wyjazdu zagranicznego
oświadczenia o którym mowa w pkt 2 w ciągu 5 lat od daty zawieszenia skutkuje ustaniem
członkowstwa.
Zawieszony członek OSP z powodu długotrwałego wyjazdu zagranicznego po złożeniu
oświadczenia o którym mowa w pkt 2 jest zobowiązany w terminie 30 dni uregulować zaległe
składki członkowskie.
Okres zawieszenia z powodu długotrwałego wyjazdu zagranicznego nie jest zaliczany do
ogólnego stażu członkowskiego w OSP.
Od decyzji odmownej w sprawie zawieszenia członka OSP wydanej przez Zarząd OSP
przysługuje prawo odwołania na ogólnych zasadach do Walnego Zebrania.
§ 44
Zarząd OSP może członkowi, który ukończył 70 lat i z przyczyn zdrowotnych nie jest w stanie
aktywnie uczestniczyć w pracach OSP i wywiązywać się z obowiązków o których mowa w § 35
nadać tytuł członka – seniora OSP.
O nadanie w/w tytułu członek OSP, niezależnie od charakteru członkowstwa, może wystąpić
osobiście, przez najbliższego członka rodziny lub przez osobę prawną jego reprezentującą.
Członek – senior OSP zachowuje dotychczas przysługujące mu uprawnienia i jest zwolniony z
obowiązków o których mowa w § 35 pkt 1 i 3.
Członkowie – seniorzy OSP nie biorący udziału w Walnym Zebraniu nie są wliczani do ogólnej
liczby członków uprawnionych do głosowania.
Tytuł członka – seniora OSP może nadawać Walne Zebranie.

§ 45
Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i
umundurowania będą w dyspozycji OSP.

§ 46
1. Z opłacania składek członkowskich zwolnieni są:
1) Członkowie zwyczajni:
a) przed ukończeniem 18 roku życia,
b) którzy ukończyli 65 rok życia.
2) Członkowie honorowi OSP.
2. Przepisu o którym mowa w pkt. 1 nie stosuje się do osób będącymi członkami Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej.
§ 46a
1. OSP może ustanawiać swoje odznaki honorowe lub okolicznościowe na zasadach określonych w
przepisach odrębnych a w szczególności w:
a) Ustawie z dnia 21 grudnia 1978r o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130 z późn.
zm),
b) Regulaminie odznaczeń, odznak i wyróżnień ZOSP RP
2. Do ustanawiania odznak jest uprawniony Zarząd OSP. Odznaki może ustanawiać Walne
Zebranie.
3. Organ ustanawiający odznakę nadaje jej regulamin zawierający opis odznaki, jej wymiary, wzór
rysunkowy i sposób nadawania.
4. Organ, który nadał odznakę może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków
OSP podjąć uchwałę o jej pozbawieniu w razie stwierdzenia, że:
a) nadanie odznaki nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd,
b) odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny odznaki,
c) odznaczony został skazany prawomocnym wyrokiem pozbawienia praw publicznych.
5. Uchwała o pozbawieniu może dotyczyć wszystkich lub tylko niektórych odznak.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE OSP
§ 47
Władzami OSP są:
1. Walne zebranie.
2. Zarząd.
3. Komisja rewizyjna.
§ 48
1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy
niniejszego statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości
powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
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§ 49
Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą
uchwalić głosowanie tajne.
Kadencja władz OSP trwa pięć lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Członkiem władz OSP nie mogą być członkowie OSP karani za popełnienie przestępstwa
umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego.

§ 50
1. Odwołanie członka władz OSP tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku:
1) zakończenia kadencji,
2) niewykonywania funkcji przez okres co najmniej połowy kadencji z powodu choroby,
wyjazdu za granicę itp.,
3) braku przejawiania inicjatywy oraz pracy na rzecz osiągnięcia celów OSP,
4) o którym mowa w §49 pkt 4,
5) uchwalenia przez Walne Zebranie votum nieufności wobec członka władz OSP.
2. Wniosek o votum nieufności wobec członka władz OSP mogą złożyć:
1) Prezes
2) Naczelnik
3) Komisja Rewizyjna
4) Grupa co najmniej 15 członków OSP
3. Wniosek, o którym mowa w pkt. 2 podlega rozpatrzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu.
4. Wniosek musi mieć charakter pisemny z uzasadnieniem i musi zostać złożony, co najmniej na 21
dni przed terminem jego rozpatrzenia.
5. Do chwili rozpatrzenia członek władz OSP, wobec którego złożono wniosek o votum nieufności
wykonuje swoje obowiązki.
§ 51
1. W strukturach OSP Walne Zebranie może powołać kapelana OSP, który będzie sprawował
duchową opiekę nad OSP i jej członkami.
2. Wyboru kapelana OSP dokonuje Walne Zebranie większością 2/3 ogólnej liczby głosów w
obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków

A. Walne Zebranie
§ 52
1. Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP.
2. Walne zebranie może być zwyczajne, sprawozdawczo – wyborcze lub nadzwyczajne.
3. W składzie władz OSP większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności
prawnych.
§ 53
Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,
2. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP,
3. udzielenia absolutorium Zarządowi OSP,
4. uchwalenie programu działania i budżetu OSP,
5. określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej,
6. uchwalenie statutu OSP lub jego zmiany,
7. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w
szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.
9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez
członków OSP,
10. wybieranie spośród siebie przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału gminnego
Związku i odwoływanie tych przedstawicieli,
11. Określanie zadań pożytku publicznego zgodnego z PDK 2007.
12. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.
13. Powoływanie jednostek organizacyjnych OSP.
14. podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku,
15. nadawanie członkostwa honorowego OSP,

16. podjęcie uchwały o podjęciu przez OSP działalności pożytku publicznego
17. podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.
18. podjęcie uchwały o wyborze patrona OSP,
19. podjęcia uchwały o ustaniu członkowstwa członka honorowego OSP,
20. nadanie tytułu członka – seniora OSP,
21. powołanie kapelana OSP
§ 54
1. Walne Zebranie wybiera spośród siebie i odwołuje:
1) Zarząd w liczbie od pięciu do jedenastu osób z zachowaniem większości osób pełnoletnich,
2) Komisję Rewizyjną w liczbie od trzech do pięciu osób,
3) Delegatów na zjazd gminny ZOSP RP,
4) Delegatów do władz organizacji o których mowa w § 5 pkt 2 – 3.
2. Walne Zebranie może podjąć uchwały o bezpośrednim wyborze:
1) Prezesa OSP
2) Naczelnika OSP
3) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3. W przypadku podjęcia uchwał o których mowa w pkt 2 pozostali członkowie władz OSP są
wybierani na dotychczasowych zasadach.
4. Walne Zebranie może wybrać spośród siebie kandydatów do:
1) Rady Powiatowej Pożytku Publicznego
2) Rady Gminnej Pożytku Publicznego
5. Kandydatem o którym mowa w pkt 4 może być członek zwyczajny lub członek honorowy OSP,
który zachował uprawnienia członka zwyczajnego mający pełną zdolność do czynności
prawnych, nie karany za popełnienie przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia
publicznego lub przestępstwa skarbowego.
6. Walne Zebranie na kandydata o którym mowa w pkt 4 nie może spośród siebie wybrać członka
OSP, który jest:
1) członkiem organu stanowiącego odpowiednio powiatu lub gminy,
2) zatrudniony przez organ wykonawczy odpowiednio powiatu lub gminy,
3) pracownikiem organu wykonawczego odpowiednio powiatu lub gminy.
7. Kadencja członków Rad o których mowa w pkt 4 określona jest w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010r Nr 234 poz. 1536
tekst jednolity)
8. Walne Zebranie może w każdym czasie wystąpić do właściwego organu, który powołał członka
OSP na zasadach pkt 4, na członka Rady o jego odwołanie.
§ 55
Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały muszą być protokołowane.
§ 56
Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a
sprawozdawcze raz na rok.
§ 57
Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest prze zarząd, który zawiadamia członków o terminie,
miejscu i porządku obrad na 7 dni przed terminem.
§ 58
Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
1. Z własnej inicjatywy.
2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP.
3. Na żądanie ½ liczby członków OSP.
4. Na żądanie ZOSP RP.

§ 59
Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez Zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia
uchwały lub otrzymania żądania.
§ 60
1. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, spośród spraw określonych w
§ 53, ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członka Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w te funkcje innych
członków OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP
§ 61
1. Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby
członków zwyczajnych.
2. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów
decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są
podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby
członków.
4. Do ogólnej liczby członków zwyczajnych o której mowa w pkt 1 i 3 nie zalicza się członków –
seniorów OSP nieobecnych na Walnym Zebraniu.
§ 62
W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby
członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według
tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez
względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia
nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

B. Zarząd
§ 63
1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, wiceprezesa, sekretarza i
skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży, chyba że
podjęto uchwały o których mowa w § 54 pkt 2.
1) Naczelnik OSP sprawuje funkcję wiceprezesa.
2) Zastępcę naczelnika straży wybiera się obowiązkowo jeżeli Naczelnik OSP nie spełnia
jednego z warunków o których mowa w § 82 pkt 2.
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w
liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
3. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej
rezygnacji.
§ 64
Do zadań zarządu należy:
1. Reprezentowanie interesów OSP.
2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.
3. Zwoływanie walnego zebrania.
4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu.
5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, miejscu
zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od
momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie od przejrzenia w lokalu OSP
dokumentów związanych z działalnością.

7. Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie
sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami
o przyznanie odznaczeń i odznak.
11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno – oświatowych i
sportowych.
12. Dokonywanie ocen realizacji prze poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
14. Występowanie do organu wykonawczego właściwej jednostki samorządu terytorialnego z
wnioskiem o utworzenie Rady Powiatowej Pożytku Publicznego lub Rady Gminnej Pożytku
Publicznego
15. Wyznaczanie przedstawicieli OSP do zespołów o których mowa w § 18 pkt 3.
16. Podejmowanie decyzji w sprawie pośredniczenia mieszkańcom gminy Lubochnia przy składaniu
wniosków o których mowa w § 20 pkt 1.
17. Podjęcie decyzji o skreśleniu z listy członków OSP kandydatów w okresie próbnym,
18. podjęcie decyzji o zawieszeniu działalności członka OSP
19. nadanie tytułu członka – seniora OSP.
§ 65
Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
§ 66
1. Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są
zwoływane przez prezesa.
2. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać:
1) przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP,
2) komendanta KDP, jeżeli pełni ona rolę rzecznika praw kobiet – członków OSP.
3. Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwoływać posiedzenia zamknięte bez
udziału osób o których mowa w pkt. 2, przy czym:
1) należy poinformować te osoby o zamkniętym posiedzeniu Zarządu,
2) protokół z posiedzenia zamkniętego wraz z uzasadnieniem przyczyn zwołania posiedzenia
zamkniętego jest do wglądu dla osób o których mowa w pkt. 2.
4. Na posiedzenia Zarządu można zapraszać:
1) członków Komisji rewizyjnej,
2) kierowników sekcji OSP o których mowa w § 78 i 79 i członków rad tych sekcji oraz
kapelmistrza orkiestry OSP, jeżeli przedmiotem posiedzenia są te sekcje,
3) kierowników Komisji i Zespołów OSP,
4) prezesów oddziałów OSP,
5) inne osoby mające wiedzę specjalistyczną niezbędną w pracach OSP
§ 67
Do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej ½ ogólnej liczby członków zarządu.
Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
§ 68
1. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub
wiceprezes i skarbnik.
2. Inne dokumenty niż wymienione w pkt. 1 mogą podpisywać w imieniu OSP prezes lub
wiceprezes i drugi członek Zarządu.
3. Dokumenty związane z akcjami, szkoleniami i ćwiczeniami przeprowadzanymi na zasadach o
których mowa w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ((Dz.U. z 2009r. nr

178 poz. 1380 tekst jednolity ze zm.) a nie mające cech o których mowa w pkt. 1 może
podpisywać naczelnik straży i drugi członek zarządu.
§ 69
Zarząd sporządza, publikuje i przesyła do odpowiednich organów sprawozdania z działalności
pożytku publicznego na zasadach określonych przez przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234 poz. 1536 tekst jednolity),
przy czym:
1. Za sporządzenie i merytoryczną treść sprawozdania, o którym mowa w § 22 pkt. 1 odpowiada
Sekretarz Zarządu lub inny wyznaczony do tego przez Zarząd członek Zarządu OSP.
2. Za sporządzenie i merytoryczną treść sprawozdania, o którym mowa w § 22 pkt. 3 odpowiada
Skarbnik Zarządu lub inny wyznaczony do tego przez Zarząd członek Zarządu OSP.
§ 70
1. Za wzorowe wykonanie zadań przez członków OSP Prezes może stosować następujące
wyróżnienia:
1) Pochwałę ustną.
2) Pochwałę w rozkazie prezesa straży.
2. Prezes OSP może wystąpić do Zarządu OSP o przyznanie nagrody.
3. Prezes OSP może sporządzić wniosek o nadanie odznaczenia lub odznaki.
§ 71
1. Za niewłaściwe wykonywanie zadań przez członków OSP lub nieprzestrzeganiu zasad
etyki członka OSP Prezes może stosować następujące kary:
1) Upomnienie ustne.
2) Nagana w rozkazie prezesa straży.
2. Prezes OSP może wystąpić do Zarządu o wykluczenie członka z OSP.
3. Członkowi OSP ukaranemu karą określoną w ust. 1 przysługuje prawo odwołania do Zarządu
OSP.
4. Niewłaściwym wykonywaniem zadań przez członka OSP jest w szczególności:
1) odmowa wykonania albo niewykonanie rozkazu lub polecenia przełożonego, względnie
organu uprawnionego na podstawie ustawy do wydawania poleceń członkom OSP,
2 zaniechanie wykonywania zadania albo wykonanie jego w sposób nieprawidłowy,
3) niedopełnienie obowiązków członka OSP albo przekroczenie uprawnień określonych w
przepisach prawa.
5. Niewłaściwe wykonywanie zadań jest zawinione wtedy, gdy członek OSP:
1) ma zamiar jego popełnienia, to jest chce je popełnić albo przewidując możliwość jego
popełnienia, na to się godzi,
2) nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia je jednak na skutek niezachowania ostrożności
wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość taką przewidywał albo mógł i
powinien przewidzieć.
§ 71a
1. Członkowie Zarządu terminie 30 dni od dnia wyboru mają obowiązek złożenia oświadczenia o
spełnianiu wymogów o których mowa w § 49 pkt 4.
2. Nie złożenie oświadczenia w terminie o którym mowa w pkt. 1 skutkuje wygaśnięciem funkcji.
§ 71b
1. Na wniosek Prezesa lub naczelnika straży Zarząd może powołać Prezydium Zarządu do
bieżącego kierowania pracami OSP w składzie: prezes, naczelnik straży, wiceprezes, sekretarz i
skarbik. Do składu Prezydium Zarządu mogą zostać powołani inni członkowie Zarządu.
2. Uprawnienia Prezydium Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu o którym mowa w § 122pkt 1
lub uchwała Zarządu o jego powołaniu.
3. Uprawnienia Prezydium Zarządu nie mogą wyłączać uprawnień zarządu.

C. Komisja Rewizyjna
§ 72
Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1. Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną
działalności OSP.
3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
5. Kontrolowanie pracy Sekcji OSP.
6. Kontrolowanie pracy Oddziałów OSP.
7. Wnioskowanie o rozwiązanie Sekcji OSP.
8. Wnioskowanie o rozwiązanie Oddziałów OSP
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§ 73
Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, chyba że Walne Zebranie
podjęło uchwałę o której mowa w § 54 pkt 2.
Komisja Rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce
ustępujących, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 jej składu.
Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego
pisemnej rezygnacji.
Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie
zgodnie z § 50 pkt. 1.
§ 74

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkowie Komisji rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.

§ 75
Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
§ 76
Komisja rewizyjna może dokonać zmian w składzie w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego
składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.
§ 76a
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej terminie 30 dni od dnia wyboru mają obowiązek złożenia
oświadczenia o spełnianiu wymogów o których mowa w § 74 pkt 1.
2. Nie złożenie oświadczenia w terminie o którym mowa w pkt. 1 skutkuje wygaśnięciem funkcji.

ROZDZIAŁ V

SEKCJE OSP
A. Przepisy ogólne
§ 77
1. W ramach OSP mogą być tworzone samodzielne sekcje OSP zwane dalej „sekcjami”.
2. Zadaniem sekcji jest realizowanie powierzonej jej celów i zadań w ramach struktury
organizacyjnej OSP.
3. Sekcje OSP nie posiadają osobowości prawnej.
4. O utworzeniu sekcji OSP decyduje w formie uchwały Zarząd OSP.
5. Sekcje OSP mogą być tworzone na czas określony lub nieokreślony.
6. Dotychczas istniejące sekcje OSP działają dalej na zasadach określonych w niniejszym statucie.
§ 78
W OSP mogą działać następujące sekcje:
1. Jednostka Operacyjno – Techniczna
2. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
3. Orkiestra
4. Kobieca Drużyna Pożarnicza
5. Biuro OSP
§ 79
1. W razie potrzeby można utworzyć w ramach OSP inne sekcje niż wymienione w §70.
2. Uchwała zarządu o utworzeniu sekcji, o której mowa w pkt. 1 podlega zatwierdzeniu na
najbliższym Walnym Zebraniu.
3. Działalność sekcji, o której mowa, w pkt. 1 rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały o jej
utworzeniu przez Zarząd.
4. Sekcję może utworzyć:
1) Co najmniej 10 członków OSP chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej. O
utworzeniu sekcji należy poinformować Zarząd OSP.
2) Zarząd OSP. Sekcja utworzona przez Zarząd może liczyć co najmniej 5 członków OSP.
3) Dla sekcji utworzonej na zasadzie ust. 1 Zarząd OSP spośród siebie wyznacza opiekuna
Sekcji którego obowiązkiem jest:
a) udzielanie pomocy członkom sekcji w jej pracach
b) nadzór merytoryczny nad sekcją
4) Członkowie sekcji o której mowa w ust. 1 spośród siebie wybierają kierownika sekcji,
zastępcę kierownika sekcji i sekretarza przy czym większość członków władz sekcji muszą
stanowić osoby pełnoletnie chyba, że członkami sekcji są wyłącznie osoba małoletnie.
5) Członkowie sekcji o której mowa w ust. 2 wybierają spośród siebie kierownika sekcji lub też
kierownik sekcji jest wyznaczany w uchwale zarządu o utworzeniu sekcji.
6) Jeżeli członkiem sekcji jest członek zarządu OSP pełni on wtedy rolę opiekuna sekcji.
7) Członkami władz sekcji nie mogą być członkowie Komisji Rewizyjnej.
5. Sekcja ulega likwidacji na skutek:
1) samorozwiązania
2) upływu okresu czasu na który sekcja została utworzona,
3) uchwały Walnego Zebrania o rozwiązaniu sekcji.
6. Udział w pracach i przynależność do sekcji jest dobrowolna. Członek OSP może w każdym
czasie zrezygnować z członkowstwa w sekcji.
7. Sekcje opierają swoją pracę na statucie OSP, uchwałach władz OSP i regulaminach ZOSP
RP.
8. Sekcje działają na podstawie regulaminu sekcji przy czym:
1) regulamin sekcji utworzonej zgodnie z pkt 4 ust. 1 uchwalają członkowie sekcji, który
następnie podlega zatwierdzeniu przez Zarząd OSP,
2) regulamin sekcji utworzonej zgodnie z pkt 4 ust. 2 uchwala Zarząd OSP

9. Od uchwał Zarządu dotyczących regulaminu działania sekcji lub o wyznaczeniu
kierownika sekcji jej członkom przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, którego
decyzje są ostateczne.
10. Sekcje mają prawo być kontrolowane przez Komisję Rewizyjną.
11. Członkowie OSP mogą należeć do kilku sekcji, zespołów i komisji jednocześnie.
§ 80
1. Zarząd może uchwałą upoważnić kierownika sekcji do podejmowania w imieniu Zarządu
niektórych czynności z zakresu bieżącej działalności OSP zgodnie z zasadami określonymi przez
Zarząd.
2. Upoważnienie o którym mowa w pkt 1 nie może nastąpić z wyłączeniem uprawnień Zarządu.
3. Działalność sekcji nie może wykraczać poza kompetencje przypisane władzom OSP bez
zgody tych władz.
4. Ze swej działalności sekcja odpowiada przed Zarządem i Walnym Zebraniem.
5. Działalność sekcji może zostać zawieszona w wyniku uchwały Zarządu.
6. Od uchwały Zarządu o zawieszeniu działalności sekcji członkom sekcji przysługuje odwołanie do
najbliższego Walnego Zebrania.
§ 81
1. W ramach struktury organizacyjnej OSP mogą być przez Walne Zebranie i Zarząd OSP tworzone
samodzielne Zespoły OSP i Komisje OSP, zwane dalej Zespołami OSP.
2. Zadaniem Zespołów OSP jest wykonywanie szczególnych zadań w ramach struktury
organizacyjnej OSP określonych w uchwale o utworzeniu Zespołu.
3. Pracami Zespołu OSP kieruje jej kierownik. Kierownika Zespołu mogą spośród siebie wybrać jej
członkowie lub też kierownika Zespołu może wyznaczyć organ powołujący Zespół w swojej
uchwale o utworzeniu zespołu.
4. Do Zespołów OSP § 79 pkt 5 – 8 i pkt 11 oraz § 80 stosuje się odpowiednio.
5. Zespoły OSP nie posiadają osobowości prawnej.

B. Jednostka Operacyjno – Techniczna
1.
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§ 82
W ramach OSP tworzy się Jednostkę Operacyjno – Techniczną zwaną dalej JOT.
Jednostka Operacyjno – Techniczna grupuje członków OSP wykonujących zadania ratownicze.
Członkami JOT mogą być zwyczajni członkowie OSP, którzy spełniają warunki do brania
bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, o których mowa w ustawie z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. nr 178 poz. 1380 tekst jednolity ze
zm.).
Celem JOT jest udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających przeprowadzanych w czasie
pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających
życiu, zdrowiu oraz środowisku naturalnemu człowieka.
JOT wykonuje zadania wymienione w pkt 4 zgodnie z procedurami określonymi w odrębnych
przepisach.
§ 83

1. JOT kieruje Naczelnik OSP.
2. Do naczelnika OSP należy:
1) Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczanie członków OSP do wykonania zadań
ratowniczych.
2) Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP,
drużyn młodzieżowej i kobiecej OSP
3) Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków JOT.
4) Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
5) Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo – gaśniczych.
6) Kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP.
7) Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich
prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
8) Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości
oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
3. Naczelnikowi OSP w stosunku do członków JOT przysługują uprawnienia Prezesa określone
w § 70 i 71 statutu.
4. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 3 Naczelnikowi OSP przysługują w stosunku do wszystkich
członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.
5. Jeżeli Naczelnik OSP nie spełnia jednego z warunków o których mowa w § 82 pkt 3 wówczas
obowiązkowo należy powołać zastępcę Naczelnika OSP, który przejmuje jego uprawnienia
określone w pkt 2 ust 4 i 5 i w § 84 pkt 1.
§ 84
1. Naczelnik OSP kieruje zespołem ratowniczym jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
2. W razie stanu wyższej konieczności działaniami zespołu ratowniczego do chwili przybycia
Naczelnika OSP może kierować inny członek JOT, któremu wówczas przysługują uprawnienia
Naczelnika OSP.
3. Wszyscy członkowie JOT lub inni członkowie OSP biorący udział w działaniach mają
obowiązek podporządkować się wydawanym rozkazom i poleceniom.
§ 85
Członkom JOT oprócz ogólnych praw przysługującym członkom zwyczajnym OSP przysługują
następujące prawa:
1. Strażacy JOT biorący udział w działaniach ratowniczych lub wykonujący inne działania
związane z ochroną przeciwpożarową korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie Karnym
dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Członkom JOT przysługują uprawnienia określone w §71 pkt. 3 statutu.
§ 86
Do działań JOT i jej członków w sprawach nieuregulowanych przez niniejszy statut zastosowanie
mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z
2009r. nr 178 poz. 1380 tekst jednolity ze zm.).

C. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
§ 87
1. W ramach OSP tworzy się Młodzieżową Drużynę Pożarniczą zwaną dalej MDP.
2. Do drużyny mogą być przyjmowane dziewczęta i chłopcy w wieku od 12 do 18 lat posiadający
pisemną zgodę rodziców względnie pełnoprawnego opiekuna na deklaracji członkowskiej.
3. O przyjęciu do drużyny decyduje Rada Drużyny. Decyzja ta podlega akceptacji Zarządu OSP.
4. Pełnoprawnym członkiem drużyny staje się kandydat po złożeniu ślubowania o treści:
ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną
pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i
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mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i
innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i
Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować
uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu
zasad ochrony przeciwpożarowej.
Przy OSP działa tylko jedna drużyna, licząca minimum 8 członków. W przypadku większej
liczby członków drużyna może być dzielona na sekcje liczące minimum 4 osoby.
§ 88
Zwierzchnią władzą drużyny jest zarząd OSP. Wyznacza on opiekuna odpowiadającego za jej
pracę.
Pracą drużyny kieruje Rada Drużyny, w której skład wchodzą: dowódca, jego zastępca oraz
dowódcy sekcji.
Dowódcę drużyny i jego zastępcę wybierają członkowie drużyny. Wybór podlega akceptacji
zarządu OSP.
Dowódców sekcji powołuje dowódca drużyny (po uzgodnieniu z opiekunem).
Radzie drużyny przysługują prawa przysługujące Prezesowi OSP określone w §70 pkt 1 i 2 oraz
w §71 pkt 1 i 2.
Grupa co najmniej 5 członków MDP może wystąpić do Zarządu OSP o odwołanie
dotychczasowego opiekuna i wyznaczenie nowego. Do chwili rozpatrzenia wniosku rolę
opiekuna MDP pełni Naczelnik OSP.

§ 89
Członkom drużyny zabrania się bezpośredniego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
natomiast zezwala się na wykonywanie czynności pomocniczych poza terenem akcji, między innymi
takich jak:
1. zabezpieczenie obiektu OSP po wyjeździe sekcji do akcji,
2. opieka nad dziećmi,
3. pomoc ludziom poszkodowanym wymagającym opieki sanitarno-medycznej,
4. pomoc w przygotowaniu wyżywienia dla uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej.
§ 90
Do MDP i jej członków w sprawach nieuregulowanych przez niniejszy statut zastosowanie mają
szczegółowe postanowienia określone w regulaminie MDP

D. Orkiestra OSP
§ 91
1. W ramach OSP na zasadzie art. 2 i art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991r o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 13 poz.
123 z późn. zm) tworzy się Orkiestrę dętą OSP zwaną dalej Orkiestrą OSP.
2. Do orkiestry mogą należeć członkowie zwyczajni OSP, którzy ukończyli 10 lat.
3. Zadaniem orkiestry OSP jest rozwijanie i propagowanie artystycznego rozwoju członków OSP
oraz upowszechnianie edukacji i kultury muzycznej wśród członków OSP.
§ 92
1. Zwierzchnią władzą w Orkiestrze OSP jest kapelmistrz.
2. Kapelmistrza powołuje Zarząd OSP.
3. W Orkiestrze OSP może zostać powołana Rada Orkiestry, przy czym:
1) Rada Orkiestry jest organem doradczym Kapelmistrza i razem z nim reprezentuje Orkiestrę
OSP przed innymi organami OSP.

2)
3)
4)
5)

W skład Rady Orkiestry nie mogą wchodzić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Radę Orkiestry wybierają spośród siebie jej członkowie
Rada Orkiestry składa się z trzech do pięciu osób.
Członkowie Rady spośród siebie wypierają Przewodniczącego Rady Orkiestry i
Wiceprzewodniczącego Rady Orkiestry.
6) Do członków rady Orkiestry § 49 pkt 4 stosuje się odpowiednio
4. Kapelmistrzowi w stosunku do członków Orkiestry przysługują uprawnienia przysługujące
Prezesowi określone w §70 pkt 1 i 2 oraz w §71 pkt 1 i 2.
5. Uprawnienia, o których mowa w pkt 5 nie dotyczą członków władz OSP będących jednocześnie
członkami Orkiestry.
6. Grupa co najmniej 10 członków Orkiestry może wystąpić do Zarządu OSP z wnioskiem o
odwołanie Kapelmistrza.
7. Do Orkiestry OSP i jej członków w sprawach nieuregulowanych prze niniejszy statut
zastosowanie mają szczegółowe postanowienia określone regulaminem Orkiestry.

E. Kobieca Drużyna Pożarnicza

§ 93
1. W ramach OSP może zostać utworzona Kobieca Drużyna Pożarnicza licząca minimum 10
członków zwana dalej KDP.
2. KDP powołuje na wniosek zainteresowanych Walne Zebranie. Z wnioskiem o powołanie KDP
może wystąpić grupa co najmniej 8 osób.
3. Członkami KDP mogą być kobiety – członkinie OSP mające ukończone 17 lat. Przynależność do
KDP jest dobrowolna.
4. O przyjęciu w poczet członków KDP decyduje Rada KDP na podstawie oświadczenia o
przystąpieniu do KDP. Od decyzji odmownej przysługuje prawo odwołania do Zarządu OSP.
5. Zadaniem KDP jest:
1) grupowanie i organizowanie kobiet członkiń OSP.
2) podnoszenie wiedzy pożarniczej wśród kobiet – członkiń OSP
3) organizowanie kobiecych sekcji ratowniczych
6. Członkinie KDP spełniające warunki o których mowa § 82 pkt 3 mogą być jednocześnie
członkami JOT.
7. KDP opiera swoją pracę na Statucie OSP i regulaminie KDP.
8. Działalność KDP podlega kontroli przez Komisję Rewizyjną.
9. KDP ulega rozwiązaniu w przypadku:
1) samorozwiązania,
2) zmniejszenie liczby członków KDP poniżej 6 osób,
3) działalności sprzecznej z przepisami statutu.
§ 94
1. Członkowie KDP spośród siebie wybierają Radę KDP w liczbie od trzech do pięciu osób.
2. Członkowie Rady KDP spośród siebie wybierają komendanta KDP i zastępcę komendanta KDP.
3. Komendant KDP może być członkiem Zarządu OSP. Komendant KDP nie będąca członkiem
Zarządu OSP bierze udział w posiedzeniach Zarządu OSP z głosem doradczym.
4. Komendant KDP:
1) za zgodą większości kobiet będących członkami zwyczajnymi lub mających zachowane
uprawnienia członka zwyczajnego OSP może być reprezentantem ich interesów przed
władzami OSP i pełnić rolę rzecznika praw kobiet – członków OSP,
2) dba o równouprawnienie kobiet w OSP,
3) kieruje bieżącą pracą KDP

5. Pozostali członkowie Rady KDP nie mogą łączyć funkcji członka Rady KDP z funkcją członka
Komisji Rewizyjnej.
6. Rada KDP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w
liczbie nieprzekraczającej 1/3 jej składu.
7. Wygaśnięcie funkcji członka Rady KDP może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej
rezygnacji.
8. Skazanie członka Rady KDP prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma, z
dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutkuje jego odwołaniem.
9. Rada KDP składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
§ 95
1. Spośród członków KDP spełniających warunki o których mowa w § 82 pkt 2 może zostać
powołana Sekcja Ratownicza KDP, która musi liczyć co najmniej 6 osób.
2. Sekcją Ratowniczą KDP kieruje jej kierownik wybierany spośród jej członków a powoływany
przez Komendanta KDP w porozumieniu z Naczelnikiem OSP.
3. Naczelnik OSP sprawuje nadzór merytoryczny nad Sekcją Ratowniczą KDP.
4. Sekcja Ratownicza KDP może zostać włączona do struktur JOT.
5. Sekcja ratownicza KDP może:
1) brać samodzielny udział w akcjach ratowniczych,
2) brać udział w ćwiczeniach i zawodach pożarniczych.

F. Biuro OSP
§ 96
1. W ramach struktury organizacyjnej OSP może zostać powołane Biuro OSP.
2. Biuro OSP powołuje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie.
3. Biuro OSP kieruje bieżącą pracą OSP.
§ 97
1. Pracownicy Biura OSP podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy
o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę.
2. Zarząd Stowarzyszenia może upoważnić jednego z Członków Zarządu do nawiązywania
stosunków pracy z pracownikami Biura OSP.
§ 98
1. Zarząd może powołać Kierownika Biura OSP.
2. Do zadań Kierownika Biura OSP należeć będzie w szczególności koordynowanie i kierowanie
pracami osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu.
3. Zarząd może uchwałą upoważnić Kierownika Biura OSP do podejmowania w imieniu Zarządu
niektórych czynności z zakresu bieżącej działalności OSP, zgodnie z zasadami określonymi przez
Zarząd.
4. Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 3 nie może nastąpić z wyłączeniem uprawnień Zarządu.
5. Przy podejmowaniu decyzji personalnych dotyczących pracowników Biura OSP Zarząd zasięga
opinii Kierownika Biura.
6. Kierownikowi Biura OSP w stosunku do pracowników Biura OSP przysługują uprawnienia
Prezesa określone w § 70 pkt 1 i 2 oraz w § 71 pkt 1 i 2 statutu.
7. Funkcji Kierownika Biura OSP nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ VI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE OSP – ODDZIAŁY OSP
§ 99

Oddziały OSP.
1. OSP może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały OSP.
2. Oddziały OSP posiadają osobowość prawną.
3. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu OSP na ogólnych zasadach, chyba że
postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. Przynależność do Oddziału OSP jest dobrowolna.
§ 100
Zasady tworzenia
Oddział OSP może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego
przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych OSP
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje
Walne Zebranie OSP.
§ 101
Struktura organizacyjna
1. Władze Oddziału to:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału
3) Komisja Rewizyjna
2. Uchwały wszystkich władz Oddziału OSP zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że
dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału OSP jest określona w § 49 pkt 2.
4. W razie gdy skład władz Oddziału OSP ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.

1.
2.

3.
4.

§ 102
Walne Zebranie Członków Oddziału
Najwyższą władzą Oddziału OSP jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono
zwyczajne bądź nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co 5 lat
jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając o jego terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie
ma wymagającego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu
miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
Kalendarz zwyczajnych Walnych Zebrań Oddziałów OSP ustala Zarząd OSP. Muszą się one
odbyć co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem OSP.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3) na żądanie Zarządu OSP,
4) na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,

5) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału.
5. Kompetencje Walnego Zebrania Oddziału to:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
2) wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
4) zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego OSP,
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
6) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania Oddziału OSP.
6. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą członkowie Oddziału. Należy na nie zapraszać
członków Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.
3.

4.

§ 103
Zarząd Oddziału OSP
Zarząd Oddziału składa się z trzech do pięciu członków, spośród których na pierwszym
posiedzeniu członkowie zarządu spośród siebie wybierają prezesa i skarbnika. Można wybrać
sekretarza Oddziału.
Do członków zarządu Oddziału § 49 pkt 4 stosuje się odpowiednio.
Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
Kompetencje Zarządu Oddziału to:
1) kierowanie bieżącą praca oddziału OSP,
2) realizacja uchwał Walnego Zebrania OSP i Walnego Zebrania Oddziału,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału OSP,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
5) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i członków sympatyków Oddziału OSP,
6) reprezentowanie Oddziału OSP na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
7) zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu OSP.
Zarząd Oddziału OSP składa sprawozdanie z działalności Oddziału OSP na Walnym Zebraniu
Członków OSP.
Funkcji członka Zarządu Oddziału nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej OSP.
§ 104
Komisja Rewizyjna Oddziału
Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału OSP
powoływanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób w tym przewodniczącego, którego spośród
siebie wybierają członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału.
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału:
1) nie mogą być członkami Zarządu Oddziału ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej.
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
1) kontrola całokształtu działalności Oddziału OSP,
2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału
OSP i Zarządu Oddziału,
4) wnioskowanie do Walnego Zebrania członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie
jego bezczynności,
6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,
7) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału OSP.
§ 105
Postanowienia końcowe
1. Członkowie Oddziałów OSP mogą jednocześnie wchodzić w skład sekcji o których mowa w §78
pkt 1 - 4 statutu i w skład zespołów i komisji o których mowa w § 81 statutu.
2. W Oddziałach OSP spośród członków spełniających warunki o których mowa w § 82 pkt 3 mogą
być tworzone sekcje ratownicze, które mogą samodzielnie uczestniczyć w akcjach o których
mowa w § 82 pkt 4.
3. W Oddziałach OSP spośród członków spełniających odpowiednie wymagania mogą być
tworzone sekcje wchodzące w skład Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
4. Zarząd OSP może uchwałą upoważnić Zarząd Oddziału do podejmowania w imieniu Zarządu
OSP niektórych czynności z zakresu bieżącej działalności OSP zgodnie z zasadami określonymi
przez Zarząd OSP. Upoważnienie nie może nastąpić z wyłączeniem uprawnień Zarządu OSP.
5. Działalność Oddziału nie może wykraczać poza kompetencje przypisane władzom OSP bez
zgody tych władz.
6. Działalność Oddziału OSP może być kontrolowana przez Komisję Rewizyjną OSP.
7. Zarząd OSP ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań
niezgodnych z celami statutowymi OSP, lub takich, które zdaniem Zarządu OSP mogą
zaszkodzić wizerunkowi OSP.
8. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału OSP podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
9. Decyzje o rozwiązaniu Oddziału OSP może podjąć także Walne Zebranie Członków OSP
kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu OSP lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po
stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału OSP.
10. Oddział OSP ulega samorozwiązaniu w przypadku zmniejszenia liczby członków zwyczajnych
Oddziału poniżej 15 osób.

1.

2.

3.

4.

§ 106
Postanowienia szczególne
Na zasadach o których mowa w § 99 – 105 spośród sekcji OSP wymienionych w § 78 może
zostać powołany szczególny Oddział OSP – Orkiestra OSP powstały z przekształcenia sekcji
OSP o tej samej nazwie. Po powstaniu Oddziału – Orkiestra OSP nie może jednocześnie działać
sekcja – Orkiestra OSP.
Oddział OSP o nazwie Orkiestra OSP działa w oparciu o ustawę z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) i o ustawę z dnia 25
października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U
z 2001r Nr 13 poz. 123 z późn. zm).
W przypadku powołania Oddziału OSP – Orkiestry OSP tracą moc postanowienia statutu ujęte w
§ 78 pkt 3, § 92 i 93 i wobec tego Oddziału OSP nie stosuje się postanowień statutu ujętych w §
79 statutu.
Zadaniem Oddziału o nazwie Orkiestra OSP jest prowadzenie edukacji muzycznej członków
OSP i szerzenie kultury muzycznej na terenie działania OSP.

5. W strukturze organizacyjnej Oddziału OSP – Orkiestra OSP wprowadza się władzę
wykonawczą Oddziału – Kapelmistrza do którego zadań należy kierowanie merytoryczną pracą
orkiestry dętej.
6. Kapelmistrz ma obowiązek:
1) kierować pracą orkiestry dętej
2) opracowywać repertuar orkiestry
3) nadzorować sprawność instrumentów użytkowanych przez orkiestrę
7. Kapelmistrz ma prawo:
1) decydować o przydziale poszczególnych instrumentów i obowiązków osobom wchodzącym
w skład orkiestry dętej.
2) Powołać swoich zastępców w liczbie do dwóch osób,
3) Uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału i w posiedzeniach Zarządu OSP z głosem
doradczym,
4) Udzielać wyróżnień członkom orkiestry dętej w postaci:
a) pochwały ustnej,
b) wyróżnienia dyplomem uznania.
8. Kapelmistrza powołuje Zarząd Oddziału Orkiestry OSP, po zasięgnięciu opinii Zarządu OSP.

ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP
§ 107
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych
§ 108
Majątek i fundusze OSP powstają z:
1. Składek członkowskich.
2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
3. Dochodów z majątków i imprez.
4. Ofiarności publicznej.
5. Wpływów z działalności gospodarczej.
6. Dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz OSP.
7. Odsetek bankowych i innych dochodów z kapitału.

§ 109
1. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów
statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.
2. OSP Lubochnia może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego –
przewóz osób i rzeczy.
3. OSP Lubochnia może prowadzić działalność w zakresie wynajmu lokali znajdujących się w
obiektach OSP.
§ 110
1. Działalność gospodarcza OSP jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku
publicznego.
2. OSP nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego
określoną w uchwale Walnego Zebrania określającej zadania pożytku publicznego wykonywane
przez OSP.

§ 111
1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na
koncie OSP. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak
najszybciej przekazane na to konto.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie OSP wpłacają składki, wg zasad ustalonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od
otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka OSP.
§ 112
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy OSP pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Zabrania się przekazywania majątku OSP na rzecz członków OSP, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4. Zabrania się dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

1.

2.
3.
4.

§ 113
Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec OSP za szkodę
wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznych z prawem lub postanowieniami statutu,
chyba, że nie ponosi winy.
Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu obowiązków
dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
Członek zarządu, Komisji Rewizyjnej wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany
dokładać przy tym należytej staranności.
Jeżeli szkodę o której mowa w pkt 1 wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą
odpowiedzialność solidarną.

§ 113a
1. OSP wykonuje środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu o których mowa w Ustawie z dnia 16 listopada 2000r o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U z 2010r
Nr 46 poz. 276 z późn. zm.)
2. Za wykonywania środków bezpieczeństwa o których mowa w pkt. 1 odpowiedzialny jest
Skarbnik Zarządu OSP.
3. Walne Zebranie uchwala zasady wykonywania środków o których mowa w pkt. 1.

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP
§ 114

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie OSP większością 2/3 głosów przy
obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
§ 115
Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać Zarząd OSP z własnej
inicjatywy lub na zgłoszone żądanie, co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
§ 116
Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany
wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad, co najmniej
na 30 dni przed terminem zebrania.
§ 117
W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisje likwidacyjną w składzie 3 osób. W
przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisje likwidacyjną ustala organ rejestrowy.
§ 118
Pozostały po rozwiązaniu majątek stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP
RP. Natomiast sprzęt urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do
dyspozycji samorządu terytorialnego.
§ 119
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji OSP, nieuregulowanych w statucie, mają
odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.).

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 120
W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego statutu lub w sprawach spornych decyzję
podejmuje Zarząd OSP w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.).

1.
2.
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§ 121
Postanowienia statutu ujęte w § 14, 16 – 25, 69 i 110 wchodzą w życie i obowiązują, jeżeli OSP
posiada status organizacji pożytku publicznego.
Postanowienia statutu ujęte w § 54 pkt 4 – 7 obowiązują, gdy zostają powołane odpowiednio
Rada Gminna Pożytku Publicznego lub Rada Powiatowa Pożytku Publicznego.
Postanowienia statutu ujęte w § 93 – 95 obowiązują gdy zostaje powołana sekcja – Kobieca
Drużyna Pożarnicza.
Postanowienia statutu ujęte w § 96 – 98 obowiązują gdy zostaje powołana sekcja – Biuro OSP.

§ 122
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna pracują na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów.
2. Sekcje OSP pracują na podstawie regulaminów przy czym:
1) regulaminy dla Sekcji OSP uchwala Zarząd,
2) regulaminy dla Sekcji OSP może uchwalić Walne Zebranie,
3) regulaminu o których mowa w pkt 2 ust. 1 podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.

3. Regulaminy o których mowa w pkt. 1 i 2 nie mogą naruszać postanowień statutu.
4. Walne Zebranie może uchwalić Regulamin Walnego Zebrania.
§ 123
1. Dotychczas obowiązujące regulaminy pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sekcji OSP
obowiązują nadal.
2. Wewnętrzne przepisy uchwalane na podstawie Statutu OSP nie mogą naruszać przepisów i
regulaminów uchwalonych przez Zarząd Główny ZOSP RP.
§ 124
Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego i
obowiązuje od chwili ich uchwalenia.
§ 125
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie.

